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Tips evacuatie natuurbrand



2

• https://youtu.be/Ou1MujoJyVc
• April 2020 Nationaal Park De Meinweg 
• 4200 inwoners geëvacueerd (100 weigerden)
• 2 dagen en nachten
• Coronacrisis
• Ongeveer 200 hectare

(400 voetbalvelden)

Evacuatie Herkenbosch

https://youtu.be/Ou1MujoJyVc
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• Uit de enquête inwoners Herkenbosch bleek:
• Bijna 60 % inwoners verrast.
• Bijna 70 % niet voorbereid op evacuatie.
• Bijna 40 % teruggegaan medicatie/huisdieren.

Evacuatie Herkenbosch



4

• Maak lijstje met persoonlijke benodigdheden voor evacuatie 
van enkele dagen, zoals medicijnen en kleding.

• Bedenk wat u doet met de huisdieren.
• Bedenk veilige route(s) en overnachtingsmogelijkheid. 
• Maak afspraken met uw buren als u hulp nodig heeft.
• Voorkom brand en houd uw tuin brandveilig:

https://www.brandweer.nl/media/pg4hlinz/tips-bewoners.pdf

• Stel NL-Alert in op uw telefoon: 
https://www.mobiel.nl/nieuws/nl-alert-instellen

• Abonneer op natuurbrandrisico.nl: 
https://www.natuurbrandrisico.nl/abonneren.html

Tips Voorbereiden laag natuurbrandrisico

https://www.brandweer.nl/media/pg4hlinz/tips-bewoners.pdf
https://www.mobiel.nl/nieuws/nl-alert-instellen
https://www.natuurbrandrisico.nl/abonneren.html
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• Leg persoonlijke benodigdheden voor enkele dagen klaar.
Denk bijv. aan medicijnen en kleding.

• Houd telefoon bij de hand, ook als u gaat slapen of wandelen.
• Herinner uw buren als u hulp nodig heeft:

hoe kunnen ze u bereiken en heeft u (speciaal) vervoer nodig?
• Wees alert en meld verdachte situaties. 

Verdachte situaties melden op: 0900-8844.
Spoed situaties melden op: 112.

• Voorkom brand en houd uw tuin brandveilig:
https://www.brandweer.nl/media/pg4hlinz/tips-bewoners.pdf

Tips Anticiperen hoog natuurbrandrisico

https://www.brandweer.nl/media/pg4hlinz/tips-bewoners.pdf
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• U wordt gealarmeerd via NL-Alert. 
Meer informatie via Omroep Gelderland (calamiteitenzender).

• Neem persoonlijke benodigdheden mee voor enkele dagen.
Denk bijv. aan medicijnen en kleding.

• Denk aan uw huisdieren.
• Schakel huishoudelijke apparatuur en centrale ventilatie uit. 
• Sluit ramen en deuren goed af.
• Hang briefje op de deur met: “Dit pand is verlaten”. 
• Denk aan uw buren: 

check of zij op de hoogte zijn en help indien nodig.
• Luister naar de aanwijzingen van de hulpverleners. 

Leg deze tips in de meterkast o.i.d.

Tips Evacueren tijdens natuurbrand



:Fhbjkgdf;lkjgfs;lkhj;ljhGebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing:

Doel:

• Voorkomen onbeheersbare natuurbranden:
• Klimaatverandering                      Weerbaardere natuur

• Verminderen impact Natuurbrand op:
• Infra (vitaal en mobiliteit)
• Gebruiksfuncties: 
• Recreatie
• Zorg
• Wonen/Werken
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Risicohouders:

§ Natuurbeheer
§ Infrabeheer
§ Gebruiksfuncties

• Recreatie
• Zorg
• Wonen/Werken

Risicoreguleerders:

§ Rijk:(natuurbeschermingswet 
2017, wet Veiligheidsregio’s, etc.) 

§ Provincie: (Provinciale 
natuurvisie, vergunningen en SNL-
subsidie)

§ Gemeenten: (omgevingsvisie, 
wet VR, diversiteit vergunningen 

§ Waterschappen: (vergunningen)

Risicohouders:

§ Natuurbeheer
§ Infrabeheer
§ Gebruiksfuncties

• Recreatie
• Zorg
• Wonen/Werken

Risicoreguleerders:

§ Rijk:(natuurbeschermingswet 
2017, wet Veiligheidsregio’s, etc.) 

§ Provincie: (Provinciale 
natuurvisie, vergunningen en SNL-
subsidie)

§ Gemeenten: (omgevingsvisie, 
wet VR, diversiteit vergunningen 

§ Waterschappen: (vergunningen)
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Aanpak Wonen & Werken:
• Risico-inventarisatie 

• Soort en intensiteit bebouwing, soort bedrijvigheid 
• Vegetatie
• Bereikbaarheid 
• Bestrijdbaarheid

• Analyse risico’s, oplossingen en dilemma’s
• Gezamenlijk risico’s verkleinen
• Communicatie, waaronder filmpjes ontruiming
• Gezamenlijk met alle partijen 

• Aanbevelingen & Besluitvorming
• Monitoring uitvoering (12-18 jaar)
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Afsluiting: filmpje project Gebiedsgerichte aanpak:
https://www.youtube.com/watch?v=aDCwX2BMMwQ

Vragen:
Astrid van Schaijk (vragen project):
astrid.van.schaijk@vggm.nl

Bram de Vries (vragen natuur):
Bram.de.vries@vggm.nl

https://www.youtube.com/watch?v=aDCwX2BMMwQ

